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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 

(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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# —BEDEINKATUA JAUNGOIKOA, JESUKRISTO 
GURE JAUNAREN AITA. 
 
Damu-otoitza 
Gure txikikerian eta pekatu inguruan Jainkoaren 
deia entzuten dogu, bere santutasunean gura 
gaitula esaten. Agertu deigun gure barrua, da-
mutasunez. 
—Jesus Jauna: txarkeria ontasunaz menperatu 
nahi dozuna, erruki, Jauna! 
—Jesus Jauna: arerioa lagun bihurtu nahi do-
zuna, Kristo, erruki! 
—Jesus Jauna, Legea bere betera eroan gura do-
zuna, erruki, Jauna! 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
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dabe beste horrenbeste egiten? Eta zeuen seni-
deak bakarrik agurtzen badozuez, zer egiten do-
zue berezirik? Jentilek ere ez al dabe beste ho-
rrenbeste egiten? Izan zaiteze, beraz, guztiz 
onak, zeruetako zuen Aita guztiz ona dan lez.  
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
†    Jainkoaren gogoko izan gura badogu, gero 
eta bere antzekoago izan behar izango dogu. 
Horretarako, beragaz ahalik eta gehien egoten 
ahalegindu geintekez… Jo daigun otoitzera: 
 
Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 

 
 
—Elizearen alde: aldi eta leku guztietan iragarri 

daian Jainkoaren danentzako bihotz zabala, 
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Bihozbera eta errukiorra da Jauna, 
haserregaitza eta ondoguraz betea. 
Ez gaitu erabilten gure pekatuek merezi lez, 
ez deusku ordaintzen geure erruen arabera. R/. 
 
Zelan sortaldea mendebaldetik urrun, 
halan ditu Harek gure hobenak gugandik urruntzen. 
Zelan aita seme-alabentzat errukior, 
halan Jauna begirune deutsoenentzat errukitsu. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Antxinako hebertarrek Jainkoaren santutasuna bere senidea 
maitatzean eta etsaia edo aurkakoa gorrotatzean gauzatu 
nahi eben. Baina hori ete da Jainkoaren bihotzean aurkitu 
geikena? 
 
Levitarrak liburutik   (Lv 19, 1-2. 17-18) 
 
Jaunak honan berba egin eutsan Moisesi: Esan israeldarren 
alkarte osoari: "Izan zaiteze santu, Ni, Jauna, zuen Jainkoa, 
santua naz-eta. 
Ez izan bihotzean gorrotorik zeure senidearentzat; baina zen-
tzutuazo zeure herritarra, haren pekatuen erantzunkizunik 
izan ez dagizun. Ez egin mendekurik, ez izan erresuminik 
zeure herritarrarentzat. Maitatu egizu lagun hurkoa zeure 
burua lez. Neu naz Jauna". 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
Paulo apostoluak berak egin dauan aukerea emon gura 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: gure inguruan ikusten dogun txarke-
riaz kexatu egin geintekez, txarkeria hori salatu 
egin geike, edo haren aurka burrukan urten 
geike… Edo, besterik? Behar bada. 
Bizitzan aukerak egin behar izaten dira. Eta eu-
retariko bat txarkeriaren aurkakoa, edo ontasu-
naren aldekoa izan daiteke… Zeren alde edo ze-
ren aurka gagoz, edo nago? 
Gaurko Liturgian entzungo dogun Jainkoaren 
berbeak aldi bateko erantzunen aurrean jarriko 
gaitu, eta Jesusek egiten dauan aukerearen au-
rrean. Zein izango ete dogu nahiago? 
 
 

Sarrera-abestia 
 

ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 

1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 
2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 

 
AGURRA 
† Bere Jakituriaz jantzi  / eta gure ohikerietatik 
atara geinkezan Jainkoa / goretsi daigun. 
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Jaunartzerako abestia 
 
MAITASUNA BAKEAREKIN BATERA 
Eskeintzeko nator esku emotera. 
 

1 Alkarturik gaudenean Jaunaren aurrean 
bardin izan behar dogu kalean. 
2 Anaitasun jatorrean esku emotean 
bihotza senti behar da bakean. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
OTOITZA 
 

Jesus Jauna: nire makaltasunetik eskatzen deutsut: 
izan daidala gogoan hartutako Bateoa, 
han Espirituaz gantzutua izan nintzala 
eta haren haritik baino ez nazala ni neu izango… 
 

Santu izatera deitzen nau gaurko Liturgiak, 
baina pekatariegi ikusten dot nire burua, 
edo makalegi edo ezjakinegi, erantzun ahal izateko. 
Emoidazu horretarako behar dodan argitasuna. 
 
Errespetuz hartu daidala nire burua, eta gorputza; 
errespetuz hartu daidazala nire inguruak 
eta, euretan Jainkoaren aztarnak aurkituz, 
nirean Jainkoaren aurpegia azaldu daidala. 

 
Jainkoaren seme/alaba agertu naitela, Jesus. 
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Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
ERANTZUN-SALMOA 

 
Sal 102, 1-2. 3-4. 8 eta 10. 12-13 

 
 

R/. Errukior da Jauna eta bihozbera. 
 
Bedeinkatu begi nire arimak Jauna, 
nire barren osoak haren izen santua. 
Bedeinkatu begi nire arimak Jauna, 
ez bediz ahaztu haren mesedeak. R/. 
 
Erru guztiak deutsuz parkatzen, 
gaitz guztiak osatzen; 
zure bizia hilobitik askatzen dau, 
maitasunez eta errukiz koroatzen zaitu. R/. 
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eta haren maitasunaren eta errukiaren au-
torle izan daiten, egin daigun otoitz. 

—Kalte eragin deutsonari ordaina emon artean 
atsedenik hartzen ez dabenen alde: baztertu 
ahal izan daien euren bihotzeko gorrotoa eta 
arerioen alde otoitz egiteraino heldu daite-
zan, egin daigun otoitz. 

—Senide arteko gerratean dagozan herrialdeen 
alde, alkar gorrotatzen daben anai-arreben 
alde, parkatzeko gauza izan daitezan eta al-
kar maitasunaren zoria bizi izan ahal izan 
daien, egin daigun otoitz. 

—Euren alkar maitasuna galdu edo apurtu daben 
senar-emazteen alde: gutxienez, alkar erres-
petatu daien, eta ahalegindu daitezan alkarri 
parkatzen eta horrela zorionbide izaten, egin 
daigun otoitz. 

—Otoitzerako alkartuta Jesusen gurarien barri 
izan dogunok errukiaren eta maitasunaren au-
torle izan gaitezan, eta zeruetako Aita/Ama-
ren antzekoagoak izatea bilatu daigun, egin 
daigun otoitz. 

 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
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deusku geure aukera lez: berak Kristo aukeratu dau jakituri 
iturri, eta horretarako Kristori entzutea baino ez dau behar, 
mundu honetako jakituriatik aldendurik. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 3, 16-23) 
 
Senideok: Ez al dakizue, Jainkoaren tenplu zareela eta Jain-
koren Espiritua zuekan bizi dala? Jainkoaren tenplua honda-
tzen dauana, hondatu egingo dau Jainkoak, Jainkoaren ten-
plua santua da-eta: tenplu hori zeuek zaree. 
Ez begi inork bere burua engainatu. Zuetako norbait, mundu 
honen arabera jakitun dala uste badau, egin bedi zoro, bene-
tan jakitun izateko. Izan ere, mundu honetako jakituria zora-
keria da Jainkoaren aurrean, Liburu Santuak dinoan lez: Eu-
ren maltzurkerian harrapatzen ditu jakitunak. Eta beste hau 
ere badino: Badaki Jaunak jakitunen asmoak ustelak dirala. 
Beraz, ez bedi inor gizakiez harrotu, dana zuena da-eta: 
Paulo, Apolo, Pedro, mundua, bizitza, heriotzea, oraingoa 
eta gerokoa; guztia zuena da. Zuek, ostera, Kristorenak za-
ree, eta Kristo Jainkoarena. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Uste dogu txarkeria txarkeria handiagoaz eza-
batu eta menperatu daitekela, ezta? Bizitz-
esperientziak besterik dinoskun arren. Jesusek 
beste bide bat emoten deusku: ez erantzun go-
gorkeriaz gogorkeriari, eta zure maitasuna 
kalte egiten deutsunaren alde otoitz egiteraino 
heldu daitela. Aleluia abesteko zutundu gaite-
zan. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 5, 38-48) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: En-
tzuna dozue antzinakoei agindutakoa: "Begia 
begiaren ordain, hagina haginaren ordain". Nik, 
ostera, hau dinotsuet: Gaizkileari ez erantzun 
txarto; bestela baino, eskumako matrailan joten 
zaituanari eskeini beste matrailea ere; soinekoa 
kentzeko auzitara eroan gura zaituanari emon 
soingainekoa ere; norbaitek mila pauso egitera 
behartzen bazaitu, egin bi mila beragaz. Eska-
tzen deutsunari emon, eta dirua izteko eskatzen 
deutsunari ez ukatu. 
Entzun dozue antzinakoei agindutakoa: "Maitatu 
egizu zeure lagun hurkoa eta gorrotatu zeure 
arerioa". Nik, ostera, hau dinotsuet: Maitatu 
egizuez zeuen arerioak eta egin otoitz erasoten 
deutsuenen alde zeruetan dagoan zeuen Aitaren 
seme eta alaba izan zaitezen, Harek gaiztoen-
tzat eta zintzoentzat ataraten dau-eta eguzkia 
eta zuzenentzat eta zuzenbakoentzat egiten eu-
ria. 
Izan ere, maite zaituenak bakarrik maite bado-
zuez, zer sari zor jatzue? Zergalariek ere ez al 


